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À atenção de: 
Católicos estrangeiros residentes na diocese de Kyoto, 
Sacerdotes designados em cada bloco de paróquias e padres que celebram Missas em língua 
estrangeira. 
 Alguns pontos importantes da política na diocese de Kyoto para o cuidado pastoral dos 

estrangeiros 
 Quando eu celebro Missas em língua estrangeira nas diversas comunidades, sempre peço as pessoas 
presentes para registrar-se na paróquia onde eles residem, e também para que contribuam 
economicamente para a manutenção da paróquia (dízimo) e participem nas atividades paroquiais. Hoje 
aproveito esta oportunidade para lembrar-lhes, novamente, a todos os sacerdotes da diocese e a todos 
os membros das várias comunidades estrangeiras para, de maneira especial,  tomar nota dos 
seguintes pontos importantes na nossa política diocesana relativa ao cuidado pastoral dos membros 
estrangeiros. 
 1. Registro Paroquial 
a) Depois de decidir a comunidade paroquial onde se deseja pertencer, os membros estrangeiros devem 

 registrar-se e, se possível, fornecer sua certidão de batismo. 
b) Certifique-se que cada pessoa esteja inscrita no registo paroquial, com o cartão de membro de 

costume. 
c) Mesmo que a certidão de batismo não possa ser fornecida, cada paróquia deve registrar a s pessoas 

incluindo informações sobre a data e o lugar (Igreja) do Batismo, na medida em que estes dados 
possam ser lembrados, perante a impossibilidade de fornecer a certidão de batismo. 

d) Quando alguém muda-se para outra paróquia, o processo será similar ao caso correspondente aos 
membros japoneses. 

 2. Contribuição mensal para a manutenção da paróquia (Dízimo) 
a) Espera-se que os membros estrangeiros participem com o pagamento da contribuição mensal 
 -"dízimo”- para a manutenção da paróquia. Peço aos sacerdotes e líderes paroquiais para que, 
amavelmente, providenciem uma explicação adequada àqueles que podem cooperar, e tomem o 
devido cuidado para que isso seja feito gentilmente e de forma gradual. 

b) As ofertas recolhidas nas Missas em língua estrangeira devem ser sempre administradas em sua 
 totalidade pela comunidade paroquial onde a Missa foi celebrada. 

c) Por favor, não usar as ofertas das Missas para pagar honorários ou despesas de viagem dos 
sacerdotes, irmãs e catequistas. Estes devem ser fornecidos pela própria paróquia. 

 3. A participação no Conselho Pastoral da Paróquia 
a) Certifique-se que os representantes das comunidades que tem Missas em Inglês, Português e 

Espanhol, participem do Conselho Pastoral Paroquial. 
b) O Conselho Pastoral Paroquial deve assegurar que todos os diferentes grupos elaborem planos e 

orçamentos para suas atividades durante o ano. Todas as despesas acordadas serão cobertas por 
conta da paróquia. 

 4. Com respeito às Missas e os Sacramentos 
a) Peço aos membros estrangeiros para que participem nas Missas em japonês, aos domingos, quando 

não houver Missa na sua própria língua. 
b) Por favor, faça o seu melhor para assegurar que as crianças que entendem a língua japonesa 

participem na Missa em japonês e na catequese (Escola Dominical), para que possam receber uma 
sólida formação na fé. 

c) Permissão do Sacerdote responsável da comunidade paroquial ao qual pertence (cf. acima, exceto em 
 alguns casos especiais) é necessário quando você deseja receber os sacramentos do Batismo, 
 Confirmação e Matrimônio. Em princípio, o padre celebrará o Sacramento e, ao mesmo tempo, 
verificará que esteja inscrito no Registo Paroquial. 

d) No caso do batismo infantil, os pais da criança, familiares e padrinhos  participarão de um 
 seminário preparatório organizado pelo sacerdote encarregado da paróquia a que pertencem. 

e) Irmãs Filipinas estão designadas em cada Região, a tempo integral, para o  ministério pastoral da 
 comunidade filipina. Os sacerdotes que também estejam envolvidos nesta área do ministério são 
convidados a cooperar e reunir-se regularmente com as irmãs para planejar e compartilhar o 
trabalho juntos. 


